De virtuele tovertuin
St ef Au pe r s

Het-is eind september 2001 en ik zit op een leren bank. midden in de Black Rock Desert, Nevada, Verenigde Staten. Achter mij de lege zandvlakte. Voor mij zie ik de zinderende contouren van een halvemaanvormige nederzetting rond een houten man
die scherp afsteekt tegen de hemel Af en toe komt er een inwoner voorbij: een cowboy op een gemotoriseerd hobbelpaard, een man in een rood verenpak op een penis
scooter; een travestiet met een duikbril en een groepje rood-groen-blauw geverfde
nudisten. De stoet is het erover eens: "This is home!'
In. het kader van mijn promotieonderzoek ben ik beland op het Burning Man
Festival Dit jaarlijks terugkerend evenement in de woestijn staat volledig in het teken van 'radicale zelfexpressie'. Burning Man is de laatste jaren uitgegroeid tot een
cultureel fenomeen. Sinds de oprichter, Larry Harvey, in 1986 begon met de rituele
verbranding van een houten man in San Francisco, is het aantal belangstellenden
toegenomen van vierduizend in 1995 t o t meer dan. vijfentwintigduizend in 2001. In
veel opzichten herinnert Burning Man aan de "tegencultuur" van de jaren zestig en
zeventig: de inwoners van Black Rock City vormen een bont gezelschap van kunstenaars, anarchisten, activisten en. spirituele zoekers die zich afzetten tegen de 'ijzeren
kooi' van de Amerikaanse samenleving. Het tegencultureie adagium van Timothy
Leary 'tune in, turn on, drop out1 wordt, in elk geval voor een week, in de praktijk
gebracht.
De "parttime' betrokkenheid van veel bezoekers is niet het enige verschil In tegenstelling tot de tegencultuur, waar de machine overwegend werd beschouwd als
het symbool voor de 'kille', technocratische samenleving, speelt geavanceerde technologie een belangrijke rol op het festival Burning Man. is "Woodstock meets Silicon
Valley'. Een groot deel van het publiek is werkzaam, in de 'dot.com-industrie' en
leeft in. of nabij San Francisco. Veel bezoekers hebben een laptop of digitale camera
en combineren hippiekledij met diverse technologische gadgets. Communicatie is
mogelijk via ployanet. Met het vallen van de nacht doorklieven lichten en laserstralen
de hemel terwijl. The Man oplicht in groengeel neon. Zijn rituele verbranding, het
hoogtepunt van het festival, symboliseert volgens sommigen de evolutie naar een.
'posthumaan' tijdperk waarin mensen, transformeren tot cyborgs en samen met computers en robots de dienst uitmaken. De aantrekkingskracht van Burning Man op
technici, programmeurs en computergoeroes uit Silicon Valley is volgens Larry Harvey niet verwonderlijk. Burning Man, zo beweert hij, is een "fysieke analoog voor ey~
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berspacc'. Net als cyberspace is de playa een lege, ogenschijnlijk grenzeloze, virtuele
ruimte waarop mensen, hun fantasieën projecteren en waarin zij kunnen 'zijn wie zij
willen zijn'. Na een. week verandert deze imaginaire ruimte weer in een doodgewone, droge woestijn.
De verwantschap die Larry Harvey bespreekt, is illustratief voor een algemenere
ontwikkeling: Amerikaanse bladen als Mondo 2000, The Village Voice en Wired Magazine
kenmerken zich door een hybride m k van spiritueel en technologisch utopisme;
cyberspace wordt wel afgeschilderd als een 'technologisch substituut voor de christelijke hemel' (Wertheim 1999, 16")« Aan gene zijde van het computerscherm, zo beweren diverse utopisten, kunnen wij - ontdaan van het lichaam - leven als engelen, of
omnipotente goden. Gerenommeerde technici als Ray Kurzweii (1999) wijzen, erop
dat wij aan de rand staan, van 'het tijdperk van spirituele machines'. Het technologische discours over computers, internet en virtual reality convergeert, kortom, met het
mystieke discours. Is het mogelijk dat technologische vooruitgang niet per definitie
resulteert in een 'onttovering van de wereld' maar ook. een impuls geeft tot magischmythische voorstellingen over de ons omringende machines? En wat kan hiervoor
de reden zijn? Mijn bezoek aan het Burning Man Festival was het startpunt van een
empirische exploratie van deze vragen in het kader van mijn proefschrift. In de vier
maanden die ik heb doorgebracht in San Francisco heb ik gesproken met ongeveer
vijfendertig technologische experts, programmeurs, gamedesigners en cybergoeroes in
Silicon Valley.
Een van hen is Rene Vega. Hij is computerprogrammeur bij Apple en woont in
een groot huis, op een heuvel in de bossen rond Silicon Valley. Rene is afgestudeerd
in computerwetenschap en begon zijn loopbaan, in de dot.com-industrie als technicus pur sang. Hij heeft geen religieuze achtergrond maar is zichzelf door zijn werk
steeds meer gaan beschouwen als 'technomysticus', 'technopagan of 'technomagiër'. 'Het digitale domein', zo stelt hij, 'is waar mijn spiritualiteit tot bloei kwam./
Hoe is deze 'bekering' totstandgekomen? Volgens Vega zijn de computerprogramma's van vijftien jaar geleden, nog relatief simpel maar wordt er nu gewerkt met diverse combinaties van op zichzelf al complexe programma's. De complexiteit, onvoorspelbaarheid en autonomie van nieuwe technologie bracht Rene Vega tot de
conclusie dat programmeren een magische praktijk is: hij maakt als technicus gebruik van 'krachten' die hij niet meer begrijpt. Over zijn technomystieke ervaringen
zegt hij:
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'There's a point where I applied ail these methodical, very rational efforts on
something. Create this unit, this program, this thing. And there is a point where
all these pieces just lying there, they are all tested; this works, that works etc And
then comes the integration of all these things where once the perfect interconnection softwarewise gets done. And then on its own it begins to work, it begins
to react and to behave, I'm talking about the more complex sort of things. (..) It
reacts to its environment, its digital, environment. When that happens, especially
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when it happens that everything just clicks. At that moment what I get is that experience that I created something. In its definition: it's alive! It's doing what it's
doing. Or what it's not supposed to do. Really eloquently it's behaving as what it
wasn't supposed to do in terms of the specification but it goes beyond that. At
that point I say: that's profoundly spiritual/
Het verhaal van Rene Vega is illustratief voor de visie van veel van mijn gesprekspartners. Bryndis, een vrouwelijke programmeur met blauwe dreadlocks, vat deze
visie bondig samen: 'Wij werken aan een mysterie. Wij zijn de magiërs en tovenaars
van de moderne tijd/ En inderdaad: veel van de door mij geïnterviewde softwareprogrammeurs vergelijken zichzelf met scheppende goden, alchemisten die leven
blazen in dode materie en, vaker nog, magiërs. Met name programmeurs die werken
op het terrein van virtual reality maken dergelijke vergelijkingen. Zij zijn naar eigen
zeggen de bezitters van 'esoterische kennis' en creëren nieuwe, immateriële werelden. Op het eerste gezicht lijken dergelijke uitspraken simpelweg te wijzen op gevoelens van wetenschappelijke superioriteit: de technici vertegenwoordigen de elite
van de' high tech-indus trie' in Silicon Valley en. profileren zichzelf op hun kennis en
macht over de materie. Bij nadere beschouwing, zo blijkt al uit de uitspraak van Vega, wordt het magische karakter van. hun activiteiten echter juist teruggevoerd op
het feit dat zij werken met moeilijk tastbare zaken als complexe softwareprogramma's, ultraviolette stralen, elektromagnetische golven of microchips. 'Software', zo
stelt een programmeur, 'is volledig symbolisch. Het bestaat niet.' Wat er precies gebeurt in de 'diepere lagen' van een computer is voor verschillende technici een raadsel 'Het is een zwarte doos', aldus Lorry Wood: 'Mijn begrip houdt op waar de eentjes de nullen ontmoeten.' Anderen verwijzen in dit verband naar de uitspraak van
de bekende sciencefiction-schrij ver Arthur C. Clarke dat 'sufficiently advanced technology can no longer be distinguished from magic'.
De technici beschouwen zichzelf dus als magiërs omdat zij (effectief) gebruikmaken van 'krachten' die zij niet volledig meer kunnen doorgronden. In klassieke
godsdienstsociologische en antropologische literatuur wordt een verbinding gelegd
tussen magie en een animistisch, wereldbeeld. Door middel van magische middelen
en rituelen wordt getracht greep te krijgen op de als mysterieus ervaren natuur. Volgens Tylor (1977.)% z iet de premoderne animist de natuurlijke omgeving, de aarde, de
rotsen, de maan en. sterren, als bezielde objecten die actief invloed uitoefenen op de
menselijke leefwereld. Afgaande op het werk. van Marett (1914) ging deze 'primitieve' visie op de materiële wereld gepaard met gevoelens van ontzag ofwel awe. Onder
aanvoering van wetenschap en technologie, zo veronderstelden beide auteurs, is het
animisme gedoemd te verdwijnen.
Is dit het geval? Afgaande op de verhalen van. mijn gesprekspartners is de geest'
terug in de machine. Vrijwel alle technici waar ik mee sprak, schrijven in elk geval,
subjectieve eigenschappen toe aan hun computers, complexe softwareprogramma's,
virussen en het internet. De uitspraak van Vega 'It's Alive!' over het door hemzelf ge-
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construeerde programma (zie boven) is geen uitzondering. Sommigen ontwaren
zelfs 'iets van een ziel' in de computer terwijl, een andere respondent naar eigen zeggen 'communiceert met de geest in de computer'.
Het discours over nieuwe technologie vertoont, kortom, animistische trekken.
De implementatie van artificiële intelligentie in. computertechnologie en manifestaties van artificieel leven (als virussen, 'bots' en personal agents) lijken dergelijke voorstellingen te voeden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit een inhoudsanalyse van het
populaire blad Wired Magazine (Aupers 2001). Speculerend over huidige en. toekomst!ge vormen van technologie wordt wel beweerd dat onze materiële omgeving 'tot Ieven komt', want zo stelt bijvoorbeeld een auteur: 'Your environment will become
alive with technology (..} The walls will contain logic, processors, memory cameras,
microphones, communicators, actuators, sensors' (Johnson 2000).
De aanduiding 'levend' is meer dan een lichtzinnige metafoor. Volgens de auteurs in Wired komt onze technologische omgeving niet alleen steeds meer 'tot leven'
maar onttrekken de machines zich ook steeds meer aan de controle van hun makers.
Voorbeelden hiervan zijn het virus, de bot en de personal agent De bot, een softwareversie van een mechanische robot, heeft afgaande op Wired specifiek menselijke gedragingen en gedraagt zich, eenmaal op het internet gezet, relatief autonoom; bots
evolueren, muteren en vermenigvuldigen zich in snel. tempo. In de woorden van een
auteur: 'they're breeding like mad in the hidden swamps of the digital wilderness'
(Leonard 1996). Volgens de auteur krioelt het dan ook van de bots op het net, varië-
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rend van gamebots, amioybots, guardhots tot warbots. Het virus, de bot en de personal agent

worden afgeschilderd als een soort spiritual beings met soms goede en soms kwade intenties die het world wide web bevolken.
In algemenere termen wordt er veelvuldig geschreven over nieuwe technologie
als een oncontroleerbare en artificieel-intelligente natuurkracht. In dit verband
schrijft men vaak. over het internet als een. mondiaal netwerk dat de aarde in toenemende mate omspant. De confrontatie hiermee roept gevoelens op van ontzag of,
wat Marett (1914) noemt, awe. Johnson schrijft hierover:
'Evolving so far beyond our comprehension, the Omninet would have to be studied as we now study nature; by probing and experimenting, trying to tease out
it's laws. Maybe it would defy rational analysis, becoming an object of veneration. Faced with an artificial nature no longer of our own making, all we could do
is stand back in awe' 0ohnson 2000).
Wetenschap en technologie zijn de belangrijkste stuwende krachten, achter, wat
Weber noemde, de 'onttovering van. de westerse wereld'. Moderne apparaten als een
auto, wasmachine of broodrooster zijn gebaseerd op rationele principes, zijn zuiver
functioneel en hebben hierdoor niets te maken met magisch-mythische denkbeelden: het zijn gewoon handige apparaten. 'Alle dingen', zo zei Weber, 'zijn - in principe - door berekening te beheersen.' (1996,17).
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Uit de verhalen van de goeroes in Silicon Valley komt een beeld naar voren dat
scherp contrasteert met de door Weber beschreven kenmerken van een 'onttoverde
wereld'. Niet 'alle dingen', zo beweren zij, zijn nog langer 'door berekening te beheersen'. Zij beschouwen onze nieuwe technologische omgeving als een soort virtuele tovertuio. vol mysterieuze machten en. krachten. Niet de natuur, maar computets, het internet en artificieel-intelligente programma's worden als raadselachtig
ervaren. Wat doen 'premoderne' gedachten over magie en animisme in de Iaatmodernc hightech-industrie? Paradoxaal genoeg is deze ontwikkeling te begrijpen, als
een neveneffect van het voortschrijdend proces van rationalisering. Technologische
vooruitgang, zo schreef Jacques Eliul al in de jaren vijftig, is een 'blind' en grotendeels autonoom proces waar mensen slechts in. beperkte mate greep op hebben. Hij
schreef in dit verband:
'A whole new kind of spontaneous action is taking place here, and we know
neither its laws nor its ends. In this sense it is possible to speak of the 'reality' of
techniques - with its own substance, its own particular mode of being, and. a life
independent of our power of decision. The evolution of techniques then, becomes exclusive causal; it loses all finality' (Ellul 1967,93).
Deze verzelfstandiging van. technische systemen resulteert volgens Ellul in de onttovering van de wereld.. 'The mysterious', zo stelt hij, 'is merely that which has not
yet been technicized' (142). Uit de verhalen van mijn gesprekspartners blijkt het
tegenovergestelde. Juist doordat technologie zich steeds meer onttrekt aan de controle van de mens, wordt het ervaren als een ondoorgrondelijke, mysterieuze of
'irrationele' werkelijkheid. De opkomst en wijdverbreide toepassing van. computertechnologie en artificiële intelligentie lijkt hierin een belangrijke, zo niet beslissende rol. te spelen. Hierdoor ontstaat er, net als bij premoderne volkeren, ruimte voor
magisch-mythische voorstellingen over de ons omringende materiele omgeving.
Rationalisering resulteert dus niet per definitie in een onttovering van de wereld,
maar kan ook een 'hertovering' betekenen. Voor Ellul en andere pessimisten wijst
deze ontwikkeling ongetwijfeld op de totale onderwerping van de mens aan de machines. Wat betreft de goeroes in Silicon Valley: reikhalzend kijken zij uit naar de
komst van de quantumcomputer...
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